
 

MULȚUMIRE! 
Având sărbătorescul în priviri, 

În suflet foc şi-n voce pasiune, 

La Tine, Doamne, vin cu mulţumiri 

Pentru rodire, pentru împliniri, 

Copiii Tăi, de-aici, în rugăciune. 

 Noi ştim că numai după voia Ta 

Rodeşte binefăcător pământul, 

Căci Tu dai soare, cu căldura sa, 

Dar dai şi norii pentru a uda 

Şi tot la voia Ta porneşte vântul. 

Noi am sădit şi-adesea am udat, 

Dar, Doamne, numai Tu-ai făcut să crească; 

Îţi mulţumim de darul minunat 

Ce prin rodirea gliei ni l-ai dat 

Cu îndurarea Ta dumnezeiască. 

Căci dacă am avut un an bogat 

Şi-ogorul din belşug ne-a dat de toate, 

Nu-i pentru că aşa am meritat 

Ci pentru că din nou Ţi-ai revărsat  

Din cer nemăsurata-Ţi bunătate. 

De-aceea bucuroşi  sărbătorim, 

Şi pentru roadele ce ne-nconjoară  

Din toată inima Îţi mulţumim, 

Dorind ca şi noi plini de rod să fim, 

Nu ca smochinul de odinioară. 
Cu mulţumiri vrem astăzi a-Ţi cânta, 

Şi cântul nostru viu vrem să răsune. 

Cum să tăcem? Cum am putea tăcea 

Când, Doamne, umpli cu prezenţa Ta 

Astăzi, aici, Casa de rugăciune ! 
                                                  Simion Felix Marțian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREEA DE NORD: cum supraviețuiesc creștinii? 

Timp de 16 ani, Coreea de Nord a fost clasată drept  

”cea  mai opresivă țară din lume împotriva creștini- 

lor”, arestând și torturând  chiar și  pe  cei care sunt  

doar  suspectați că se  închină  lui  Dumnezeu.  Dar  

acest lucru nu a împiedicat ca 36% din populație (în 

jur  de  9 milioane), să  practice creștinismul. La su- 

prafață, creștinismul există în Coreea de Nord. Constituția promite să 

protejeze libertatea religioasă. Astfel, capitala Phenian, găzduiește 5 biserici 

controlate de stat, însă ele sunt considerate a fi doar de fațadă pentru 

vizitatori. Turiștii sunt duși în aceste locuri, în care oficialii bisericii sunt 

îmbrăcați corespunzător, țin Biblii în mâini și se închină la altar. Dar Chad 

O'Carroll, directorul departamentului de știri din Seul, Coreea de Sud, a 

declarat că aceștia sunt doar lucrătorii statului selectați special. El a explicat 

cum coșurile în care se adună colecta trec printre persoanele care participă la 

program, iar localnicii par să pună bani în timp ce străinii privesc, dar ei doar 

se prefac, coșurile rămânând goale. Totuși, în spatele acestor lucruri de fațadă, 

există o adevărată mișcare creștină. Se estimează că sunt aprox. 70.000 de 

prizonieri creștini în lagărele de concentrare. Dezertorii au vorbit despre 

faptul că, în închisori, creștinii sunt zdrobiți de tăvăluguri, iar mai apoi sunt 

folosiți pentru a testa armele biologice sau sfârșesc atârnați pe o cruce în 

flăcări. Vernon Brewer, președintele organizației WorldHelp a declarat că se 

gândește des la cazul unei fete numită Eun, fetiță în clasa a treia, a cărei 

profesor le-a zis elevilor săi că are o „misiune specială” pentru ei. El le-a spus 

să meargă acasă și „să caute o carte”, și dacă vreunul dintre ei găsește cartea, 

va fi onorat. Eun a ajuns să găsească o Biblie. A doua zi, la școală, a primit 

într-adevăr un premiu. Dar când Eun s-a întors acasă, părinții ei nu mai erau 

acolo. Este greu de imaginat o astfel de cruzime prin care copiii sunt, în 

inocența lor, folosiți împotriva propriilor părinți”. Părinții suficient de 

curajoși pentru a-și împărtăși credința cu copiii lor sau cu familiile lor se 

adună în încăperi retrase, unde își pot șopti rugăciunile și imnuri. Adesea, 

Bibliile lor sunt pagini împrăștiate pentru a ascunde "Cartea"."În ciuda 

eforturilor de eradicare a creștinilor, am descoperit că biserica din Coreea de 

Nord este în creștere", a adăugat Brewer. "Ei știu că numai Dumnezeu este 

suficient de puternic pentru a-i ajuta să treacă prin întunericul celui mai 

opresiv regim de pe pământ".                                Sursa: Fox News via alfaomega.tv 

”Dumnezeul  răbdării şi al mângâierii  
să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii 

faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,  
pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi  

cu o  gură, să slăviţi pe Dumnezeu,  
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”    

                                                                              

  ROMANI 15:5,6 
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         Istoria celor 10 leproși descoperă motivațiile căutării milei, 
grației lui Dumnezeu. Sănătatea  lor fizică putea fi restabilită 
numai prin manifestarea milei divine asupra lor. Suferința te învață 
să te rogi și să implori mila lui Dumnezeu: "Ei au stat departe, şi-
au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”. 
Efectul acestei rugăciuni a fost urmat de ascultarea lor, pe când se 
duceau să se arate preoților, s-au curățit.                       
          Mulți oameni limitează mila lui Dumnezeu doar la împlinirea 
nevoilor fizice. Odată ce aceste nevoi au fost împlinite își  văd  de  
viață  și  preocupările lor, fără să  mai  fie  interesați de 
Dumnezeu,  chiar  mai  mult ,  uită  să -I  mulțumească.  
                                Leproșii au  primit de la Domnul  ceea ce  
                              nimeni  nu  le-a  putut  oferi ,  iar  ei și-au         
                              văzut   de   viața   lor ,   bucurându-se  de  
                                sănătate. Mulți oameni au  experiențe unice  
                              cu  Dumnezeu,  dar  s-au  rezumat doar la  
                              atât, ca și ce nouă leproși.  
                                  Doar samariteanul a avut parte de mila  
                              întreagă a  Domnului Isus care i-a mântuit  
                              sufletul.        
                                   Recunoștința, mulțumirea  împletite cu  
credința i-a făcut parte de mila întreagă a Domnului Isus.                 
           Domnul are pentru noi mai mult decât cerem. Am fi șocați 
să vedem binecuvântările pe care ni le-a rezervat Dumnezeu și n-
am intrat în posesia lor, pentru că nu I-am arătat mulțumire și 
recunoștință. Dumnezeu oferă mila și harul Lui și pentru trup și 
pentru suflet. El oferă binecuvântarea întreagă celor care se întorc 
la El cu credință, mulțumire și  recunoștință.  
            El te așteaptă să vii cu recunoștință, să-ți dăruiască din 
bogățiile milei Lui și  mântuirea sufletului. 

 

    Pastor ȚUȚ VIOREL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01OCTOMBRIE PROVERBE 12 – 15  17SEPTEMBRIE ISAIA 32 – 37  
02 OCTOMBRIE PROVERBE 16 – 19   18 OCTOMBRIE ISAIA 38 – 42   
03 OCTOMBRIE PROVERBE 20 – 22  19 OCTOMBRIE ISAIA 43 – 46  
04 OCTOMBRIE PROVERBE 23 – 26   20 OCTOMBRIE ISAIA 47 – 51  
05 OCTOMBRIE PROVERBE 27 – 31  21 OCTOMBRIE ISAIA 52 – 57  
06 OCTOMBRIE ECLESIASTUL 1 – 4  22 OCTOMBRIE ISAIA 58 – 63  
07 OCTOMBRIE ECLESIASTUL 5 – 8  23 OCTOMBRIE ISAIA 64 – 66  
08 OCTOMBRIE ECLESIASTUL 9 – 12   24 OCTOMBRIE EVREI 1 – 4  
09 OCTOMBRIE CÂNTAREA CÂNT. 1-8 25 OCTOMBRIE EVREI 5 – 7  
10 OCTOMBRIE TIT 1-3, FILIMON 26 OCTOMBRIE EVREI 8 – 10  
11 OCTOMBRIE ISAIA 1 – 4   27 OCTOMBRIE EVREI 11 – 13  
12 OCTOMBRIE ISAIA 5 – 9  28 OCTOMBRIE IEREMIA 1 – 3  
13 OCTOMBRIE ISAIA 10 – 14   29 OCTOMBRIE IEREMIA 4 – 6  
14 OCTOMBRIE ISAIA 15 – 21  30 OCTOMBRIE IEREMIA 7 – 10  
15 OCTOMBRIE ISAIA 22 – 26  31 OCTOMBRIE IEREMIA 11 – 14  
16 OCTOMBRIE ISAIA 27 – 31    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ CITIM BIBLIA ÎNTR-UN AN DE ZILE 

Pentru ce să mulţumesc? 

· Pentru Domnul Isus – ți-a salvat   

                        sufletul de la moarte! 

· Pentru că nu le ai pe toate – ce ai  

                                       face mâine? 

· Pentru că nu le şti pe toate – ce  

                                     ai învăţa azi? 

· Pentru râs – e cântecul sufletului  

                                         în bucurie 

· Pentru prieteni – au fost acolo,             

                 când ai avut nevoie de ei 

· Pentru lacrimi, înfrângeri – te- 

         au ajutat să te cunoşti mai bine 

 · Pentru casă – singurul loc din  

             lume unde-l poţi numi acasă 

· Pentru biserică – e locul unde  

                                   înveţi şi creşti 

· Pentru cei ce ţi-au slujit – nu erau   

  obligaţi, dar au făcut-o cu dragoste 

· Pentru familie, copii – au dat   

           diversitate vieţii               Sursa: 

· Şi multe altele....       www.resursecrestine.ro 

 
 
 

LA MULȚI ANI 
BINECUVÂNTAȚI! 

Le dorim celor născuți în luna 

OCTOMBRIE 
 

MARIN ANA – 05 

POPUȚE SELENA – 10 

GOICOVICI REBECA – 15 

URSEA VICTOR – 16 

MARUȘCA VICTORIA – 22 

LIGHEZAN LIDIA – 23 

URSEA CRISTIAN – 30 

          ”Să vă purtaţi într-un  

 chip vrednic de Domnul,  

  ca să-I fiţi plăcuţi în orice     

  lucru, aducând roade în  

 tot felul de fapte bune 

                şi crescând în  

cunoştinţa lui Dumnezeu!” 
Coloseni 1 :10 

 


